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 2040 بحلول  العالم  دول  مختلف  من  زائر  مليون   11 من  أكثر  استقطاب  تستهدف  السلطنة 

VIVA تطلق جهازي سامسوجن 
+S8 اجلديدين لعمالء الدفع اآلجل S8 و  جاالكسي 

ــاالت الكويتية  VIVA، مشغل  ــص أطلقت شــركــة االت
ــواً فــي الكويت، جــهــازي سامسوجن  االتــصــاالت األســـرع من
جاالكسي S8 و +S8 اجلديدين، مع اإلشتراك بإحدى باقات 

الدفع اآلجل.
ويستطيع عــمــاء VIVA للدفع اآلجـــل اقــتــنــاء هذين 
اجلهازين املميزين املتوفرين بعدة ألوان، عند توقيع عقد التزام 
ملدة سنتني مع إحدى الباقات التالية: 30 دينار، 40 دينار و55 

.4G LTE دينار، والتمتع مبكاملات محلية ودولية وإنترنت
وميتاز جهازا   سامسوجن جاالكسي S8 و +S8 اجلديدان 
بتصميمهما الثوري قلباً وقالباً. إذ أعيد التفكير في كل جزء 
من أجــزاء التصميم بهدف كسر القيود لينعم املستخدمون 
مبشاهدة با حدود. فكل ما يروه هو محتويات الشاشة التي ال 
يحدها شيء، واألكبر حجماً واألكثر غمراً في األجهزة احملمولة 
من هذا احلجم، كما أنها سهلة احلمل بيد واحدة. متتاز الشاشة 
الامتناهية بامتدادها من احلافة إلى احلافة، حتى تنساب فوق 
األطراف، فتشكل سطحاً مصقوالً وانسيابياً ال أثر فيه للنتوءات 
وال الزوايا. هذه الشاشة تشغل السطح األمامي بكامله، على 

شكل غطاء من األملنيوم. 
والنتيجة جسم منحٍن، منظم ومتجانس للغاية. لقد مت 
تصميم جهازا   سامسوجن غاالكسي S8 و +S8 ليكونا أكثر من 
مجرد هواتف ذكية. فهما مصممان لتغيير طريقة التقاط أجمل 
حلظات احلياة ومشاهدتها أيضاً سواء بزاوية 360 درجة أو 

جهاز سامسوجن اجلديدفي الواقع االفتراضي.

»سلطان الساملية« يستضيف طالب 
Smart Steps حضانة 

حتت شعار »الثقافة ال يحدها عمر«، استضاف 
مركز سلطان مؤخراً في متجر الساملية طاب حضانة  
اخلطوات الذكية )Smart Steps( ما بني عمر 5-4 
سنوات حيث مت استقبالهم بحفاوة كبيرة من قبل 
مدير الفرع السيد جعفر إبراهيم وجميع العاملني 
ــزيــارة على عمليات التجزئة حيث  بــه.  ركـــّزت ال
أتيحت الفرصة  للطاب للتعلم عن تقنيات البيع  في 
مختلف األقسام مبا في ذلك اللحوم، اللحوم الباردة، 
ــوالت  ــأك ــوزات، اخلـــضـــراوات والــفــواكــه وامل ــب ــخ امل

البحرية.
في بيئة مليئة باملرح واملتعة، متحورت زيــارة 
االطفال التعليمية ملركز سلطان حول آلّيات البيع 
وكــيــف يــقــوم أمــنــاء الصناديق مبساعدة العماء  
وفــق أعلى املستويات احلرفية واملهنية. كما قام 

الطاب بعمل جولة في أرجاء املتجر برفقة املوظفني 
استفسروا من خالها حول نطاق عمل كل موظف وما 
هو الــدور الذي يؤديه في كل قسم من أقسام املتجر 

املختلفة وماهية املنتجات املتواجدة فيه.
خال تعليقه حول هذه الزيارة، قال مدير متجر 
الساملية السيد جعفر إبراهيم : »كنا سعداء لرؤية 
ــول وظائف  شــبــاب املستقبل يرغبون بالتعلم ح
وموظفي التجزئة في مركز سلطان، لقد كان االطفال 
منبهرين بآلية العمل داخل املتجر واستمروا بالسؤال 
أثناء جتولهم فيه عن مختلف االشياء«. وأضاف: »من  
بني األهــداف االجتماعية التي وضعها مركز سلطان 
نصب عينيه هي العمل على تثقيف جيل الشباب حول 
جتارة التجزئة التي من شأنها إعدادهم حلياة  مهنية 

رائعة في املستقبل.«

12 شهرا خالل 

»اخلطوط التركية« تسجل منوًا في عدد السياح اخلليجيني 

أعلنت اخلطوط اجلوية التركية، أفضل ناقل في أوروبا 
للعام السادس على التوالي*، عن تسجيل منو ملحوظ في 
عدد السياح الداخليني واخلارجيني لتركيا ودول اخلليج، 
وذلــك خال معرض سوق السفر العربي )امللتقى 2017( 
الذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤمترات واملعارض حتى 

27 أبريل 2017.
ووفقاً لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ارتفع عدد الزوار 
اخلليجيني إلى تركيا في عام 2016 بنحو %10.5 مقارنة 

ـــراً، وشهدت  ــذي سبقه ليصل إلــى 822849 زائ بالعام ال
اململكة العربية السعودية االرتفاع األكبر في عدد الــزوار 
بنمو قدره %18 ليصل إلى 530410 زائرين. وسجلت دولة 
اإلمــارات ثاني أكبر منو في عدد السياح إلى تركيا، بزيادة 

تقدر بنحو 14%.
وفي هذا السياق، قال إلكر أيجي، رئيس مجلس اإلدارة 
واللجنة التنفيذية في اخلطوط اجلوية التركية: »كان 2016 
عاماً ناجحاً بالنسبة للخطوط اجلوية التركية من حيث منو 

أسطولنا وشبكة خطوطنا العاملية، وذلك في الوقت الذي 
نواصل فيه تعزيز خدمتنا على منت طائراتنا وخدمة عمائنا. 
وشكل منو أسطولنا كذلك خطوة محورية في دعم زيادة 
طلب العماء في جميع أسواقنا، مبا في ذلك دولة اإلمارات 
وبقية دول اخلليج. وال شك في أننا نهدف من خال إضافة 
خصائصنا املميزة اجلديدة املبتكرة فضاً عن امتاك أسطول 
متناٍم، إلى تزويد عمائنا بأفضل اخليارات املمكنة من حيث 

الوجهات اجلديدة واملنتجات واخلدمات املبتكرة«.
وشهد السفر إلى أوروبا من الشرق األوسط نشاطاً كبيراً 
هذا العام، حيث فضلت أغلبية املسافرين من الشرق األوسط 
الذين اختاروا السفر على منت اخلطوط اجلوية التركية إلى 
تركيا وأوروبــا، مدن اسطنبول ولندن وبرشلونة وباريس 
وأمستردام والبوسنة والهرسك كوجهات رئيسية. وما زالت 
الوجهات عبر احمليط األطلسي في الواليات املتحدة األمريكية 

وكندا متثل اخليارات األولى للسفر غرباً.    
وأشارت الناقلة كذلك إلى أن الوجهات اخلارجية الثاث 
ــى في السفر  جــدة ودبــي والكويت جــاءت في املرتبة األول
من تركيا إلــى منطقة اخلليج، ما يعكس استمرار السوق 
اخلليجية كمصدر الستقطاب الكثير من املسافرين. كما 
قطعت الناقلة العاملية خطوات كبيرة من حيث أداء األعمال 
ــدد الــوجــهــات وطــائــرات  بشكل عـــام، وشــهــدت منـــواً فــي ع
األسطول. ووصل عدد الوجهات الدولية والداخلية اليوم إلى 
299 وجهة مقارنة بـ 283 في الفترة ذاتها من العام املاضي، 
بينما ارتفع عدد طائرات األسطول من 306 طائرات إلى 339 

في الفترة ذاتها.

اخلطوط اجلوية التركية

35 دينارًا شهريًا الشركة تطرح أحدث أجهزة شركة سامسوجن ابتداًء من 

 Galaxy S8 »زين« توفر جهازي 
Galaxy S8+و

أعلنت زيــن الشركة الــرائــدة فــي تقدمي خدمات 
االتصاالت املتنقلة في الكويت عن توفيرها ألجهزة 
Galaxy S8 و+Galaxy S8 اجلديدة كّلياً، وهي 
أحــدث إصـــدارات شركة سامسوجن العاملية، والتي 
ُتترجم رؤية املستقبل لتكنولوجيا االتصاالت، وذلك 

على شبكتها األحدث في الكويت. 
وأوضــحــت الشركة في بيان صحافي أنها ُتقّدم 
ــي تعلم  اجلــيــل اجلــديــد مــن هــواتــف سامسوجن وه
ــدى شغف عمائها بــاألحــدث واألفــضــل فــي عالم  م
التكنولوجيا، حيث حتتوي أجهزة Galaxy اجلديدة 
على شاشة ُتهيمن على اجلهة األمامية من الهاتف 
بشكل شبه كامل، وهي منحنية من اجلانبني، مما ُيقّدم 
تصميماً عصرياً فريد من نوعه، وتعتبر من أفضل 

شاشات الهواتف الذكية على اإلطاق.  
وأضافت زين أنه ميكن لعماء الدفع اآلجل احلصول 
على جهاز Galaxy S8 اجلديد ضمن مجموعة متنوعة 
من الباقات املرنة، وذلك ابتداًء من 35 د.ك شهرياً فقط 
تشمل إنترنت 4G LTE بسعة 100 جيجابايت 
و2500 دقيقة محّلية، حيث حتــرص الشركة على 
توفير العديد من اخليارات لعمائها مبا يتناسب مع 

طموحاتهم واحتياجاتهم العملية والشخصية. 
ــدة حتتوي  ــدي ــزة اجل ــه وبينت الــشــركــة أن األج
على مجموعة من املميزات التنافسية التي جتعلها 
ضمن الهواتف الذكية األكثر تطوراً في السوق، منها 

معالج كوالكوم 835 األسرع على اإلطــاق، وشاشة 
Infinite منحنية من اجلانبني، وكاميرا خلفية رائعة 
بدقة 12 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، 

باإلضافة إلى ُمساعد Bixby الذكي اجلديد كلّياً. 
وذكــرت زين أن األجهزة اجلديد ُتقّدم مستويات 
ــن األمــــان حلــمــايــة الــبــيــانــات الشخصية  عــالــيــة م
للمستخدم، حيث حتتوي على مستشعر البصمة، 
باإلضافة إلى تقنية ماسح قرنية العني اجلديدة كلّياً 
والتي تتعرف على قرنية العني اخلاصة باملستخدم 
بسهولة وسرعة فور أن يرفع املستخدم الهاتف أمام 

عينيه. 
ــارت الشركة إلــى أنها تسعى جدياً إلــى دعم  وأش
وتلبية تطلعات واحتياجات عمائها املختلفة من 
خال طرحها ألحــدث املنتجات واخلدمات املبتكرة، 
حيث حتــرص زيــن على توفير آخــر وأحــدث احللول 
واخلــدمــات لتحسني جتــربــة الــعــمــاء واستجابة 
توّقعاتهم وتطّلعاتهم ليتمتعوا بتجربة االتصاالت 

األكثر ريادة في الكويت على شبكتها األكثر تطوراً. 
وذكرت زين أنها تعمل باستمرار على تطوير كافة 
خدماتها لتواصل جهودها نحو طرح أحدث اخلدمات 
للمحافظة على املكانة التي وصلت إليها في السوق 
الكويتي، مؤكدة أنها عند وعدها دائما بتقدمي حلوالً 
عملية ألسلوب حياة عمائها ســواء على املستوى 

الشخصي أو العملي. 

فاي دبي

2017 لتعزيز سياحة االجتماعات واحلوافز واملؤمترات واملعارض خالل العام 

إطالق أكبر مركز للمؤمترات واملعارض
 بُعمان يسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية

في إجناز جديد يضاف إلى سجل إجنازاتها النوعية، تعزز 
سلطنة عمان، التي ُصنفت ضمن أفضل الوجهات العاملية التي 
 Lonely تستحق الزيارة خال العام 2017 من قبل مجلة
Planet، مكانتها كمقصد رائد في قطاع سياحة اإلجتماعات 
واحلوافز واملؤمترات واملعارض على صعيد املنطقة وذلك مع 
افتتاح مركزعمان للمؤمترات واملعارض في السلطنة في شهر 

أكتوبر من العام املاضي.  
ويقع مركز عمان للمؤمترات واملعارض، الذي يعد املركز 
األكثر تطوراً في السلطنة، على بعد 10 دقائق من مطار مسقط 
الدولي اجلديد، ويوفر  1100غرفة فندقية داخل املنطقة مبا في 

ذلك مركز تسوق ومجمع جتاري.
جدير بالذكر أن الفنادق اجلديدة مبا في ذلك فندق أنانتارا 
في منطقة صالة وفندق جبل األخضر، سوف يسهمون في 
زيادة أعداد الغرف الفندقية في السلطنة والتي من املتوقع أنها 
ستصل إلى 25،000 غرفة بحلول 2020. ويشار إلى أن هناك 
 W Hotel فنادق أخــرى سيتم إطاقها قريباً أبزرها فندق
في مسقط الــذي يحتوي على 290 غرفة فندقية كذلك فندق 

كمبينسكي في مسقط الذي يوفر 310 غرفة فندقية. 
وعلى الصعيد ذاتــه، يوفر مشروع سرايا بندر اجلصة » 
Saraya Bandar Jissah »، سوف يشتمل على 398 غرفة 
سكنية ووحدات سكنية حصرية وفلل واسعة في أحضان التل 
ومنازل أنيقة عصرية وفاخرة ؛ ومن املقرر افتتاحه أيضاً خال 
العام احلالي. وسوف يعمل الفندق على تلبية األعداد املتزايدة 
من زائري السياحة الترفيهية وسياحة األعمال الذين يسعون 
إلى استكشاف جمال ُعمان عبر العاصمة مسقط التي ستكون 

مبثابة قاعدتهم األساسية. 
وقال الفاضل سالم بن عدي املعمري، املدير العام للترويج 
السياحي في وزارة السياحة العمانية: »رسخت سلطنة 
ُعمان لنفسها مكانة متميزة كوجهة سياحية ترفيهية رائدة 
في منطقة الشرق األوسط. وقد المسنا وتيرة منو سريعة في 
قطاع سياحة االجتماعات واحلوافز واملؤمترات واملعارض 
وذلــك بفضل اإلستثمارات النوعية في البنية التحتية عبر 
السلطنة. ويتسم  مركز عمان للمؤمترات واملعارض، الذي مت 
افتتاحه منذ 6 أشهر، في تعزيز مكانة السلطنة كمركز عاملي 
إلستضافة املعارض واملؤمترات. وتهدف رؤية السلطنة إلى 
استقطاب خمسة مايني سائح  من محتلف دول العالم يحلول 

2040، ونحن على ثقة بأن قطاع سياحة اإلجتماعات واحلوافز 
واملؤمترات واملعارض سوف يلعب دوراً كبيراً في الوصول إلى 

هذا الرقم.«
وتنفرد السلطنة مبقومات سياحية فريدة كما تشمل على 
العديد من األنشطة السياحية التي تتناسب واجلميع سواء 
املسافرين من أجل األعمال أو الترفيه. فعلي سبيل املثال، يوفر 
موسم الرياح املوسمية )اخلريف( واملناطق اجلبلية الباردة 
جتارب ممتعة وشيقة للزوار من دول مجلس التعاون اخلليجي 
لقضاء أوقات جميلة بعيداً عن درجة حراراة الصيف املرتفعة. 
باإلضافة إلى املقومات األخرى املتميزة التي تستقطب أنظار 
مايني من السياح مثل الرياضة املائية واإلستمتاع مبشاهدة 

الساحف والرحات التراثية والثقافية .
وفــي هــذا السياق، توفر السلطنة جتــارب مختلف أخرى 
تتسمع بالروح املغامراتية اجلميلة مثل الرحات اجلبلية 
والــوديــان والشواطي فضاً عن استكشاف جمال الصحراء 
ــوق كل  الفريدة وزيـــارة املناطق التاريخية والثقافية. وف
ذلك، تتصدر دار األوبــرا السلطانية اهتمامات السياح حيث 
يحرصون على اإلستمتاع بعروضها  في أحضان تصاميها 
الفنية الساحرة.  وأضاف املعمري: »نحن ندرك اإلحتياجات 

املتطورة من جانب مسافري األعــمــال و مبا في ذلــك مرافق 
املؤمترات وغرف اإلجتماعات وقاعات املعارض املزودة بأحدث 
الوسائل التكنولوجية وخيارات النقل املريحة وغرف الفندقية 
الفاخرة املجهزة ناهيك عن املوقع املتميز للمركز القريب من 
املطار. ويدعم كل ذلك  اجلمال الطبيعي التي تنفرد بها السلطنة 
ومستوى الضيافة العالي اإلستثاني مبــا يفوق املعايير 
العاملية. ونحن فخورون بأن السلطنة باتت بالفعل وجهة 
جتميع بني عنصري السياحة -اجلمال الطبيعي والضيافة 
اإلستثنائية- مما يسهم في النهوص مبكانتها كوجهة فريدة 
مثالية للمسافرين في قطاع سياحة اإلجتماعات واحلوافز 

واملؤمترات واملعارض  وذلك على صعيد املنطقة.«
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والسفر يسهم في تعزيز 
الناجت احمللي اإلجمالي في السلطنة. وتهدف اإلستراتيجية 
السياحية الوطنية 2040  التي أعدتها ُعمان إلى دفع قطاع 
السياحة للمشاركة في مجموع الناجت احمللي اإلجمالي بنسبة 
%6 في املستقبل. وتستهدف اإلستراتيجية أيضاً توظيف أكثر 
من 500،000   موظف في قطاع السياحة خال الـ 25 عاماً 
القادمة مع العلم أن املواطنيني العمانيني سوف يشغلون ما 

نسبته %70 من مجموع تلك الوظائف.

أكبر مركز للمؤمترات في عمان

2020 بحلول  غرفة  ألف   25 إلى  الفندقية  الغرف  أعداد  زيادة  إلى  تهدف  اجلديدة  السياحية  املشاريع 

باتومي وغاباال وتيفات أحدث وجهات الناقلة  هذا الصيف 

»فالي دبي« توسع شبكتها 
بخيارات أوسع للمسافرين 

ابرزت فاي دبي وعلى هامش مشاركتها في سوق 
السفر العربي شبكتها املتنامية من احملطات مبا فيها 
احدث وجهاتها الصيفية هذا العام والتي متثلت في 
رحاتها الى كل من باتومي في جورجيا وغاباال في 
اذربــيــجــان اضــافــة الــى تيفات فــي مونتنجرو وهي 
وجهات ستبدأ  الناقلة رحاتها اليها اعتبارا من يونيو 

املقبل.
ومع افتتاح احملطات اجلديدة ترتفع شبكة الناقلة 
لتغطي 93 مدينة في 44 بلدا حول العالم مما يعكس 
التزامها باستمرار النمو والنضوج في عمليات الناقلة 

التي افتتحت 18 وجهة جديدة منذ عام 2015 .
وقــال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لفاي دبي » 
نحن في فاي دبي بقينا ملتزمني بتوفير شكبة وجهات 
متنوعة ملسافرينا وخاصة خال موسم الصيف ». » 
اطــاق احملطات اجلديدة في الصيف يأتي استجابة 
مباشرة لطلبات مسافرينا للتمتع بجمال هذه الوجهات 

السياحية« .
وتعكس الوجهات السياحية لفاي دبي تنوع شبكة 
وجهاتها .وتــصــدرت وجــهــات مثل كوملبو وصالة 
وماليه وزجنبار قائمة وجهات الشواطئ من حيث 
منو اعــداد املسافرين حيث منت اعــداد املسافرين الى 
كوملبو عبر فاي دبي بنحو 24 %  في العام املاضي 
مقارنة مع العام 2015 ،ومنت اعداد مسافري صالة 
مع فاي دبي بنسبة 40 % والــى ماليه في املالديف 

بنسبة 29 %. 
واما لعشاق اجلــوالت السياحية داخل املدن تبرز  
ــة عمان  ــي ــي مثل العاصمة االردن ــاي دب وجــهــات ف
ــداد املسافرين الى  وبيروت وتبليسي حيث منت اع
عمان بنسبة 7 % في العام املاضي مقارنة مع العام 
2015  فيما منت اعداد مسافري تبليسي الى الضعف 
خـــال نــفــس الــفــتــرة.وشــهــدت وجــهــات اخـــرى مثل 
اسطنبول وبوخارست منوا كبيرا خال العام املاضي 
ــداد املسافرين بنسبة 21 %  و 37 %  حيث منت اع

على التوالي. شهدت باكو عاصمة أذربيجان اكبر منو 
للركاب في عام 2016،اذ سجلت  الناقلة ستة أضعاف 
عدد املسافرين السفر في عام 2016 مقارنة بالعام 

السابق بسبب تسهيل متطلبات التأشيرة.
ويقول جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات 
التجارية في اوروبا والدول املستقلة والشرق االوسط 
واالمــارات  ان هناك مزايا عديدة للمسافرين وفرتها 
فاي دبي خال السنوات املاضية مع افتتاحها ل 62 
محطة لم تكن ترتبط بدبي برحات طيران مباشر 
حيث متثل دبي اليوم مركزا عامليا للطيران تستفيد 
منه هذه املدن باالضافة الى  االستفادة من االتفاقات 
املشتركة لدينا، والتي توفر فرصا للسفر إلى أكثر من 

200 وجهة.«.
وبــاالضــافــة الــى تنوع شبكة وجهاتها استمرت 
فاي دبي في تطوير وحتسني منتجاتها وخدماتها 
للمسافرين حيث تتمتع 48 طائرة من اجمالي اسطولها 
البالغ 58 طائرة بخدمات واي فاي وخدمة التلفزيون 
املباشر  مما يبقي املسافرين على تواصل مع اعمالهم 
واصحابهم طوال الرحلة. كما ان درجة االعمال على 
فاي دبــي  توفر املزيد من اخلصوصية للمسافرين. 
 OPEN « واطلقت الناقلة خال العام املاضي برنامج
» للمكافآت الذي القي استحسان املسافرين منذ اطاقه 
في اكتوبر من العام املاضي ومت تصميمه جلمع النقاط 
وإنفاقها بطريقة سهلة ومباشرة دون حد أدنى وفي أي 

يوم من أيام السنة.
واكــد سودير ســريــداران نائب الرئيس للعمليات 
التجارية ملنطقة اخلليج وشبه القارة الهندية وافريقيا 
في فاي دبي  انه وفي الوقت الذس يحظى مسافرو 
فــاي دبــي بخدمات االتــصــال فــي االجـــواء والتمتع 
ــارات الترفيه  ــي بخدمات درجــة رجــال االعــمــال وخ
االخرى  فاننا في فاي دبي مستمرون في توفير املزيد 
من اخلدمات للمسافرين وتوفير اكثر من سبب للسفر 

معنا .


